
Lubimy czytać, lubimy słuchać jak nam czytają, 

a czy potrafimy sami stworzyć książkę, 

która będzie ciekawa dla innych czytelników? 

 

PROPOZYCJA: 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  

MOJA KSIĄŻKA 

 

Od wielu lat  nasza szkoła i nasza świetlica uczestniczą w  kampanii społecznej 

prowadzonej przez Fundację ABCXXI „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” - 

czytamy w świetlicy, czytają zaproszeni goście, odwiedzamy bibliotekę szkolną. 

Kontakt z książką – jej bohaterami, którzy przeżywają te same, czasem trudne 

sytucje, jakie mają dzieci, służy rozwiązywaniu problemów rozwojowych uczniów. 

Mogą oni wykorzystać doświadczenie literackich bohaterów w  poradzeniu sobie tu i 

teraz ze stresującą trudnością, wykorzystać podpowiadane w książkach rozwiązania 

dla lepszego funkcjonowania w grupie rówieśniczej czy w relacjach z bliskimi. 

Teraz dzieci mają okazję zaproponować swoją własną historyjkę, zaplanować losy 

bohatera od początku do końca, wymyślić ciekawe sytuacje, być kreatorem literackiej 

rzeczywistości. 

Dodatkową inspirację może stanowić codzienny, wirtualny udział w Tygodniu 

Bibliotek, zachęcającym do wspólnej zabawy wokół książek, od 8 do 15 maja na 

facebookowym profilu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie 

(www.facebook.com/powiatowa.biblioteka.publiczna.legionowo).  

W programie m.in.: 

13.05.2020 r. – ZAKŁADKA dawniej i dziś 

14.05.2020 r. – dzień z książkami pięknie ILUSTROWANYMI (nie tylko dla 

najmłodszych) 

15.05.2020 r. – BAJKA z teatrzykiem kamishibai 

 

https://www.facebook.com/powiatowa.biblioteka.publiczna.legionowo/


A teraz kilka informacji dla naszych młodych autorów od organizatora konkursu -  

Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach z siedzibą przy ul. Elfów 56 oraz 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, z siedzibą przy al.Piłsudskiego 16: 

„Cele konkursu: 

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży książką i 

czytelnictwem oraz sztuką i pięknem. Konkurs ma zainspirować uczestników do 

oryginalnego i niebanalnego spojrzenia na formę książki artystycznej. 

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wrażliwości artystycznej i wyobraźni 

uczestników, 

• zachęcenie do twórczych poszukiwań w obrębie formy książki, 

• odkrywanie radości tworzenia i obcowania z piękną książką, 

• integracja twórczości plastycznej i literatury, 

• promowanie twórczości i kreatywności młodych artystów. 

 

Temat konkursu: 

Waszym zadaniem jest stworzenie książki autorskiej, tj. niezwykłej, unikatowej, 

takiej z jaką rzadko spotykamy się w codziennym życiu. Stworzona praca nie 

powinna być zwyczajnym, zszytym z lewej strony plikiem zadrukowanych kartek, 

lecz czymś więcej: połączeniem interesującej i mądrej treści, która jest pretekstem do 

znalezienia pięknej formy. Projektowanie takiej formy pozwala Wam puścić wodze 

fantazji. Jeśli chodzi o treść, inspirację zaczerpnijcie z bogatej skarbnicy literatury 

dziecięcej i młodzieżowej lub z własnego, wewnętrznego świata wyobraźni, 

wrażliwości, przeżyć. A może znajdziecie ją w tworzonych przez siebie wierszach lub 

opowiadaniach? Zachęcamy do kreatywnego, niczym nieskrępowanego 

poszukiwania tworzywa, kształtu i przekazu WASZEJ KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ.  

* 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat. 

* 

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu książki artystycznej, która stanowić 

będzie połączenie interesującej, mądrej treści z piękną formą.  



* 

Praca musi składać się z minimum 6 stron, a jej format nie może przekroczyć A3. 

* 

Technika pracy pozostaje dowolna, tj. malarstwo, rysunek, grafika, techniki 

półprzestrzenne i przestrzenne, np. ceramika, masa papierowa, asamblaż, inne 

techniki mieszane (bez używania arttykułów spożywczych).” 

* 

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 30 czerwca 2020 roku 

(decyduje data wpłynięcia prac do Organizatora).  

* 

Pytania i wątpliwości należy kierować na adres: mdk2@oswiata.pl  

lub pod numer telefonu 32 227 31 10.  

 

 

Zadanie polegające na zamianie ról – z odbiorcy na twórcę 

kultury – może dać nam wiele pozytywnych emocji i dużą 

radość. Może spróbujemy? 

                                     

                                                            wychowawca świetlicy Beata Nazorek 

 

 

mailto:mdk2@oswiata.pl

